
  نعم . الشيخ :

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته . السائل :

  وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته ومغفرته . الشيخ :

  أبو سعيد معك من اجلزائر . السائل :

  أهال وسهال . الشيخ :

  كنت قد كلفتين أن أحبث يف التكلم يف الصالة عامدا إلصالحها .  ل :السائ

  أي نعم . الشيخ :

فوجدت يا شيخنا أن فيه أقوال عند اإلمام مالك أنه جيوز ذلك وال تفسد صالته وهذا قول اإلمام  السائل :

اك قول ثالث البن القاسم مالك يف املدونة أما قوله اآلخر الذي رواه أبو طرة قال ال جيوز ذلك ألحد اليوم وهن

أنه يفرق بني اجلماعة فيجوز الكالم فيها إلصالح الصالة ومينع املنفرد فإذا سها وأعلمه من هو خارج الصالة 

فإذا تكلم معه الساهي بطلت صالته ومل يوافق ابن قاسم آخرون لوجود علة إصالح الصالة للمنفرد واجلماعة أما 

" ما تكلم به اإلنسان يف صالته إلصالحها مل تفسد عليه صالته فإن تكلم م فقال عند اإلمام أمحد يف رواية األثر 

" إمنا و قال يف موضع آخر رواية األثرم مسعت أمحد بن حنبل يقول يف قصة ذي اليدين  بغري ذلك فسدت عليه "

ول ذي اليدين تكلم ذو اليدين وهو يرى أن الصالة قد قصرت وتكلم النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو دافع لق

وذكر اخلرقي أن مذهب أمحد بن حنبل فيمن تكلم عامدا أو  فأجابوه ألنه كان عليهم أن جييبوه " ...تكلم 

ساهيا بطلت صالته إال اإلمام خاصة فإنه إذا تكلم ملصلحة صالته مل تبطل صالته ، وأما األوزاعي فمذهبه 

" لو أن رجال فيه قال األوزاعي  ...حيتاج إليه املصلي مما  جواز الكالم يف الصالة يف كل ما حيتاج إليه يف كل ما

جهر بالقراءة يف العصر إا العصر مل يكن عليه شيء قال ولو نظر إىل غالم يريد أن يسقط يف بئر فصاح به أو 

طرة  أما اإلمام الشافعي فإنه يقول مثل قول اإلمام مالك يف رواية أيب انصرف إليه أو جبذه مل يكن بذلك بأس "

يعين  أن ال يفعل ذلك أحد اليوم ، وأما أبو حنيفة وأصحابه فذهبوا إىل أن الكالم يف الصالة يفسدها على أي 

حال كان سهوا أو عمدا الصالح الصالة كان أو لغري ذلك ، واختلف أصحاب أيب حنيفة يف الكالم فيها 

م نقلته من التمهيد البن عبد الرب ورجح ابن ساهيا قبل متامها فأفسدها بعضهم وبعضهم مل يفسدها  وهذا الكال

عبد الرب القول األول قول اإلمام مالك براوية ابن القاسم أي جيوز الكالم وال تفسد صالته هذا ما رجحه اإلمام 

  ابن عبد الرب يف كتابه التمهيد ، هذا ما لدينا يا شيخ ؟

  جزاك اهللا خريا . الشيخ :



  وإياك . السائل :

  جحه ابن عبد الرب يعين يلتقي مع قول األوزاعي ؟الذي ر  الشيخ :

  األوزاعي يعين توسع  يف هذا ! السائل :

  أنا ما أسألك توسع أم تضايق يلتقي معه أم يفرتق عنه ؟ الشيخ :

  يلتقي معه يف نقطة . السائل :

  هذا هو وهي ؟ الشيخ :

  وهي أنه إلصالح الصالة ال مانع من الكالم يف ذلك . السائل :

  ما واضح أيضا إلصالح الصالة كاملثال الذي سبق ذكره قال له وأنت تصلي العصر . خ :الشي

  أيوه . السائل :

  فال جتهر هذا جييزه ابن عبد الرب ؟ الشيخ :

  هذا جييزه ابن عبد الرب . السائل :

  جييزه  الشيخ :

  نعم السائل :

مه الذي هو يف الصالة ال وإمنا هو إلصالح الذي قائم يف ذهين هو إمنا هو ليس خماطبة املصلي إما الشيخ :

  الصالة اليت أفسدها اإلمام سهوا .

  نعم . السائل :

كما يدل على ذلك حديث ذي اليدين وما يف معناه هذا الذي حنن يعين نعتقده ونقطع به أما املثال   الشيخ :

وميضي يف صالته فمثل هذا األمر  واملثال اآلخر رأى رجال أعمى يكاد يقع يف البئر فيقول له إياك والبئر مثال

  حيتاج إىل دليل فهل وجدت فيما قرأت دليال يصلح االعتماد عليه واالفتاء به .

مل أجد هذا وأنقل لك قول ابن عبد الرب يف دفاعه عن ترجيح مذهب مالك يف إصالح الصالة فقط  السائل :

  أقرؤه عليك ؟

  تفضل . الشيخ :

ن قيل إنكم جتيزون الكالم يف الصالة عامدا إذا كان يف شأن إصالحها قيل لقائل " فإقال ابن عبد الرب  السائل :

ذلك أجزناه من باب آخر قياسا على ما ي عنه من التسبيح يف غري موضعه من الصالة وإباحته للتنبيه على ما 

انتهى كالم ابن عبد  أغفله املصلي من صالته يف مستدركه واستدالال بقصة ذي اليدين أيضا يف ذلك واهللا أعلم "



  الرب .

  ليس يف كالمه حجة ناهضة ألن التسبيح ذكر . الشيخ :

  أيوه . السائل :

  القياس عليه الكالم العادي ما يصلح . الشيخ :

  نعم ، ما الذي ترجحونه يا شيخ ؟ السائل :

الة ساهيا لبعض هو الذي قلت لك آنفا هو ما يستفاد من حديث ذي اليدين إذا لإلمام سلم من الص الشيخ :

املصلني خلفه أن ينبهوه وله أن يستوضح كما فعل الرسول عليه السالم يف قصة ذي اليدين ويف غريها أيضا 

  خالصة الكالم يف أثناء الصالة ما فيه كالم .

  أيوه . السائل :

كالم إلصالح يف أثناء الصالة ال كالم أما إذا انتهت الصالة وتبني أن هناك نقصا فحينئذ جيوز ال الشيخ :

الصالة ليس يف أثناء الصالة ألنه كما تعلم القاعدة أن الكالم يف أثناء الصالة منهي عنه وكلما جاء على خالف 

  القاعدة فال يزاد عليه وإمنا يوقف عنده مفهوم الكالم إىل هنا ؟

  نعم . السائل :

ن النهي عن الكالم ولكن ما دام وقع آه ، فمثال ما أفاده حديث ذو اليدين هذا خالف ما هو معلوم م الشيخ :

وأقره عليه السالم ومل يبني أن هذا ال جيوز مرة أخرة كما هو املذهب احلنفي فاستفدنا منه الفائدة اليت تضطرنا أن 

نستثنيها من النهي عن الكالم يف الصالة أما أن نلحق ا أمورا أخرى ليس عليها أدلة خاصة وهي هذه املسألة 

  القاعدة من النهي عن الكالم يف الصالة فهذا نقض للقاعدة بالرأي وبالقياس وهذا ال جيوز .األخرى ختالف 

  بارك اهللا فيك . السائل :

  وفيك بارك . الشيخ :

قلتم يف أحد األشرطة يف شريط احلج ألف وأربعمائة وعشرة يف أثر سلمان يف دخل رجل النار يف ذبابة  السائل :

لتم إن إسناده صحيح برواية أمحد لكن فيه نكارة من حيث أن اإلكراه فهذا مكره ودخل رجل اجلنة يف ذبابة ق

  فكيف يدخل النار أليس كذلك ؟

  قبل أن أقول هو كذلك أو ليس كذلك ملا قلت إسناده صحيح مرفوعا أو موقوفا ؟ الشيخ :

  موقوفا أنا قلت أثر . السائل :

  تريد . معليش أنا أتثبت خشية أن أفهم منك ما ال الشيخ :



  طيب . السائل :

  فبعد هذا التحفظ أقول لك اآلن هو كذلك . الشيخ :

  طيب عندي إشكال يف ذلك يا شيخ ؟ السائل :

  هاته . الشيخ :

هو أنه قرأت لبعض الكتاب أن هذا العذر باإلكراه مل يكن موجودا يف شريعة من سبقنا بدليل قوله  السائل :

(( إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدكم في ملتهم ولن ف تعاىل يف سورة الكهف عن أصحاب الكه

، وغري ذلك من األدلة اليت نستفيد منها أن العذر باإلكراه مل يكن موجودا يف األمم السابقة  تفلحوا إذا أبدا ))

ذا يا شيخ فماذا تقولون يف ه (( إال من أكره وقلبه مطمئن باإليمان ))خبالف أمتنا ففيه اآلية يف سورة النحل 

  ؟

بعد التسليم مما ذكرت من اختالف احلكم بني شريعتنا وشريعة من قبلنا نقول ما الذي يستفاد من  الشيخ :

  حديث سلمان مع التسليم ذا التفريق حينذاك !

  يستفاد منه ما يستفاد من اآلية يف سورة الكهف . السائل :

  وهو ؟ الشيخ :

  كن مرخصا فيه .وهو أن العذر باإلكراه مل ي السائل :

ال ال أنا أقول بالنسبة إلينا اآلن يعين ما الذي يستفيده املسلم وما الذي يستفيده املؤلف اليوم يف شريعة  الشيخ :

  اإلسالم وأحكام اإلسالم حينما يورد هذا األثر !

ا بالنسبة إلينا فال يستفيد منه من األثر الذي ذكرته لك أن العذر باإلكراه غري موجود يف تلك األمة أم السائل :

  نستفيد منه حكما بالنسبة إلينا .

الواقع يف هذا األثر يف أي مناسبة يذكر هل هو لتذكري الناس ذا الذي سلمت لك به جدال ألن األمر  الشيخ :

 حيتاج إىل حبث هل هم يوردون هذا األثر لتنبيه الغافل مثلي أقوهلا صرحية ليفهم أن احلكم اإلكراه خيتلف سابقا

  عن الحقا أم هم يسقونه لشيء آخر ؟

هم يسوقونه ألن هناك من الناس من يستدل ذا األثر على تكفري املسلم إذا قام مبا يضاد التوحيد  السائل :

  فريدون عليهم بالكالم الذي ذكرته لك آنفا .

  كيف ما واضح ؟  الشيخ :

  قام . يعين هناك ناس يستدلون ذا األثر على أن املسلم لو السائل :



  على أن املسلم اليوم . الشيخ :

  اليوم نعم .  السائل :

  لو قام . الشيخ :

  لو قام بشيء يضاد التوحيد ال يعذر بذلك . السائل :

  وهل هو صحيح هذا ؟ الشيخ :

  نعم . السائل :

  هل هذا صحيح االستدالل ؟ الشيخ :

  غري صحيح طبعا السائل :

ت كالمك أنه عرض لك إشكال ، حنن حريصون على بيان مرتبة هذا فإذا ما هو اإلشكال الذي بدأ الشيخ :

األثر أوال أنه ليس مرفوعا كما يومهه كالم ابن القيم ومن قلده كالشيخ حممد بن عبد الوهاب وغريه أنه ليس 

فال  مرفوعا للنيب صلى اهللا عليه وسلم وثانيا نريد أن نقول أن هذا ميكن أن يكون معذورا فإذا كان الكالم اآلن

جيوز أن يذكر هذا األثر مطلقا ألنك تسلم بأن احلكم اختلف املكره اليوم ال يؤاخذ كان يف ذاك الزمان يؤاخذ 

هذه تعود مسألة تارخيية وليس مسألة شرعية بالنسبة إلينا اليوم وأنت تعلم جيدا بأم يذكرون هذا األثر لتعلقه 

  بالشرع وليس بالتاريخ القدمي .

  نعم . السائل :

  فإذن اإلشكال ما أراه يعين ضروريا . الشيخ :

  هو اإلشكال يا شيخ كلمة نكارة اليت قلتموها هذه اليت أشكلت علّي ؟  السائل :

  هذه بارك اهللا فيك النكارة بالنسبة لشرعنا ! الشيخ :

  إذن ال بد من تقييدها . السائل :

صا صرحيا يف عدم جواز شيء ما يف شريعة من هي مقيدة اآلن حنن نتكلم بشرعنا و حنن حينما جند ن الشيخ :

قبلنا أو العكس من ذلك نقول شريعة من قبلنا ليست شريعة لنا لو كان النص صرحيا  فكيف واملسألة ال تزال يف 

موضع البحث أنه هذه املسألة مسألة اإلكراه كان فيما قبل لو أكره على الكفر ففعل الكفر فهو كافر مرتد خالد 

لمنا جدال فهذه شريعة من قبلنا لكن احلقيقة أنا أرجوا منك أن تتابع البحث يف هذه اجلزئية لتوفر يف النار لو س

  علينا الوقت يف البحث فيها .

  إن شاء اهللا . السائل :



ألين أراه بعيدا جدا عن القاعدة اإلسالمية أن اهللا عز وجل ال يكلف نفسا إال وسعها فاخلروج عن هذه  الشيخ :

  اج إىل نص مقطوع الثبوت والداللة كما يقولون .القاعدة حتت

  نعم . السائل :

  فلعلك تبحث إن شاء اهللا أو تتم البحث . الشيخ :

  إن استطعت إن شاء اهللا . السائل :

  وجزاك اهللا خريا . الشيخ :

ينبغي أن  وإياك شيخنا بالنسبة إلينا أذن العشاء اآلن فهل يعين جيوز لنا أن نواصل احلديث معك أم السائل :

  نذهب إىل الصالة ؟ 

  إذا كان املسجد تسمع أذانه فيجب عليه اإلجابة .. الشيخ :

  لكن هناك أمطار يا شيخ فيه أمطار ؟ السائل :

  إذن أنت معذور سلفا ! الشيخ :

  إذن نكمل احلديث يا شيخ . السائل :

  تفضل . الشيخ :

  ن .شيخ نرجع إىل البحث السابق يف حديث ذي اليدي السائل :

  نعم . الشيخ :

يعين ملا سأهلم  ( فأومأوا أي نعم )رواية أيب داود موجودة يف صحيح سنن أيب داود لكم رواية أيب داود  السائل :

  فأومأوا أي نعم قلتم عنه صحيح . ( أصدق ذو اليدين )

  أيوه . الشيخ :

قل اآلن من التمهيد قال أبو عمرو ( مث نفاه أبو داود وقلتم صحيح قال أبو عمرو بن عبد الرب أنا أن السائل :

  فما قولكم يف هذا ؟ " كل من روى هذا احلديث مل يقل ( فأومأوا ) إال محاد بن زيد "قال أبو داود 

  هذا حيتاج إىل تتبع الطرق فإذا صدق كما هو املظنون بأن محاد بن زيد تفرد فيكون شاذا . الشيخ :

  ديث ذي اليدين .شيخ نرجع إىل البحث السابق يف ح السائل :

  نعم . الشيخ :

رواية أيب داود موجودة يف صحيح سنن أيب داود لكم رواية أيب داود ( فأومأوا أي نعم ) يعين ملا سأهلم  السائل :

  ( أصدق ذو اليدين ) فأومأوا أي نعم قلتم عنه صحيح .



  أيوه . الشيخ :

الرب أنا أنقل اآلن من التمهيد قال أبو عمرو (  مث نفاه أبو داود وقلتم صحيح قال أبو عمرو بن عبد السائل :

  فما قولكم يف هذا ؟ " كل من روى هذا احلديث مل يقل ( فأومأوا ) إال محاد بن زيد "قال أبو داود 

  هذا حيتاج إىل تتبع الطرق فإذا صدق كما هو املظنون بأن محاد بن زيد تفرد فيكون شاذا . الشيخ :

ة لوقوع النكاح بدون ويل يعين إذا تزوج رجل امرأة بدون ويل ومت الدخول ومت حىت طيب .يا شيخ بالنسب السائل :

  الوالدة يعين ولدت فما حكم هذا النكاح ؟

ال بد من أن نعرف هل كان هذا النكاح على قول إمام من أئمة املسلمني أم كان هكذا اعتباطا دون  الشيخ :

ول فهو نكاح صحيح ولكن ال جيوز العود إليه بعد أن يعلم قوله استناد إىل فتوى شرعية فإذا كان على الوجه األ

  عليه السالم ( ال نكاح إال بويل ) .

  وماذا جيب عليه ؟ السائل :

  من هو الذي ما الذي جيب عليه ؟ الشيخ :

  يعين بعد أن يعلم أنه . السائل :

  و صحيح .و اضح .خالص ما جيوز أن يعود إىل أن ينكح بدون ويل أما هذا النكاح فه الشيخ :

  نعم . السائل :

  طيب . الشيخ :

  هذا إذا كان على قول اإلمام إمام ما . السائل :

  أي نعم . الشيخ :

  نعم . السائل :

  غريه . الشيخ :

  . ...وإذا كان هكذا  السائل :

) مث نكح فهو  فهو زنا فهو يف حكم الزنا ، إذا كان يعلم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ( ال نكاح الشيخ :

  زان .

  نعم . ويعين يفرق بينهما أنا أسال عما يرتتب عليه . السائل :

  أي نعم ال بد من التفريق . الشيخ :

  ال بد من التفريق . السائل :



  أي نعم إذا كان على علم بقوله عليه السالم . الشيخ :

  آه ، طيب يفرق بينهما واألوالد ؟ السائل :

  به ألنه نكاح شبهة !األوالد يلحقون  الشيخ :

  فيه سؤال آخر يا شيخ إذا وقع الطالق أثاث البيت واملالبس وغري ذلك الصحون هذه إىل من ترجع ؟ السائل :

  إىل من دفع الثمن . الشيخ :

  طيب ومالبس املرأة وذهبها  الذي اشرتاه له زوجها ؟ السائل :

  هذه تكون من حقها . الشيخ :

  ا ؟من حقها ألنه ملكه السائل :

  أي نعم . الشيخ :

  شيخ بالنسبة للشموع والنقود اليت يضعها اجلهال يف مقابر من يسموم باألولياء هل جيوز أخذها ؟ السائل :

  تعين هل جيوز سرقتها ؟ الشيخ :

  أي نعم . السائل :

  طبعا ال جيوز ؟ الشيخ :

  كيف نفعل ا ؟  السائل :

وثنيات وشركيات وملا تستطيع أن تقيم الدولة املسلمة وتصري  ليس لك إال أن تنصح وتذكر بأن هذه الشيخ :

  حاكما حني ذاك نوكلك مبصادرا وبصرفها يف مرافق مشروعة .

  أي نعم . السائل :

  أما وأنت فرد فليس لك إال التذكري والنصح . الشيخ :

  يعين ترتك كما هي ال منسها . السائل :

  أي نعم . الشيخ :

شيخ خرجت عن ملكهم عن طواعيتهم ووضعوها يف حمل يعين إذا وجد هذه الشموع وكذا أال نقول يا  السائل :

  ما تقولون يف هذا الكالم ؟

  أي طبعا أنا أقول كما لت متاما خرجت من ملكهم لكن .. الشيخ :

  أيوه . السائل :

  لكن هل ملكوكها ؟ الشيخ :



  ال مل ميلكوها . السائل :

ة إليك وإّيل وليس املهم خرجت من ملكهم أم ال املهم هل ملكونا إياها أم ال هذا املهم هو هذا بالنسب الشيخ :

  ؟

  ال . السائل :

  ولذلك فال جيوز لنا أن منتلكها . الشيخ :

  أيوه . السائل :

طيب يا شيخ بالنسبة لعالمة العالمة اليت جتعل يف احلساب عالمة الضرب وعالمة زائد اليت تشبه  السائل :

  ا أم ال نقوم ا ؟الصليب هل نقوم 

  وحنن سننا سنة حسنة ما بلغتك ؟ الشيخ :

  بلى ؟ السائل :

  فعليك ا ! الشيخ :

  طيب يا شيخ يعين وجوبا أم استحبابا ؟ ... السائل :

  كان إذا رأى صليبا قضبه .  الشيخ :

  وهذا يعترب صليبا يا شيخ ؟ السائل :

  زاوية قائمة وإذا مائلة قليال ما يكون خرج عن التصليب ؟طبعا يعين ما يصري صليب إال ما نتصوره  الشيخ :

املعروف الصليب أنه يكون من فوق يكون املسافة فوق بينه وبني هذا العرضي تكون أقصر من التحيت  السائل :

  فلذلك وقع عندي إشكال ظننت أنه ليس بصليب هذا ؟

ور أن الصليب الذي كان يقضبه الرسول كل ما يدندن حول الصليب اقضبه ألنك ال تستطيع أن تتص  الشيخ :

  عليه السالم كانت نظرته ذه الدقة اليت جيب أن توضع يف مكان آخر .

  طيب . السائل :

شيخ قد مسعنا أن األخ علي بن احلاج قد زاركم ومل يعين أنا أسأل ما يعين باختصار ما الذي دار  السائل :

  بينكما ؟

كر ألن الرجل كان على سفر وعلى عجل وقد وعدنا بأن يعود إلينا زيارة مل يدر بيننا شيء يستحق الذ  الشيخ :

  خاصة لنتباحث معه يف بعض القضايا اليت أثريت ومل نرو غليلنا بالبحث معه فيها .

ألن هنا كالم يقول بعض الناس أنكم سجلتم معه شريطني ولكن قلنا هلم هاتوا هاتني الشرطني فلم  السائل :



  يعطونا إياها ؟

  فاقد الشيء ال يعطيه ! يخ :الش

  بارك اهللا فيك . السائل :

  هو امتنع من التسجيل . الشيخ :

  هو الذي امتنع ! السائل :

كيف ال ، ولكن كان قد جرى معه نقاش طويل حول امتناعه مث وافق على مضض فسجلت نتفا ال   الشيخ :

  أعلم أا صارت شريطني إال فيما بعد !

  . بارك اهللا فيكم السائل :

  وفيك بارك . الشيخ :

  سؤال آخر . السائل :

  يا شيخ بالنسبة لبيوض التميمي ؟ السائل :

  لكن قبل البيوض هذا . الشيخ :

  نعم . السائل :

  أقول لكن قبل البيوض هذا . الشيخ :

  تفضل . السائل :

علي أنين لو كنت  أقول سألين سائالن يف وقتني خمتلفني من عندكم يقول يل أصحيح أنك قلت للشيخ الشيخ :

  هناك كنت معكم يف احلزب ، قلت ال صحة هلذا فهل بلغك مثل هذه اإلشاعة عندك ؟

  ال بعد ! السائل :

  كيف .  الشيخ :

  ما بلغين السائل :

  ما بلغك . الشيخ :

  ما بلغين !  السائل :

  فإذا بلغك ماذا ستفعل ؟ الشيخ :

  أقول ما قلت ! السائل :

  ال ما يكفيك . الشيخ :



  أفدنا يا شيخ . ... لسائل :ا

  أنت ال بد أنك على صلة مع الشيخ علي. الشيخ :

  واهللا هذا صار لنا معه مثل ما صار لك مع الشيخ النبهاين تذكر ! السائل :

  كيف ال !  الشيخ :

  هذا الذي صار بيننا فنحن جنري وهو ميتنع ! السائل :

  مل يقع لقاء بينك وبنيه البتة ؟   معليش خليك جاري وراءه بعد ما رأيك ، يعين الشيخ :

  وقع لقاء لكن ملا ذهبت إليه يف بيته كان مشغوال !  السائل :

  معليش هذ امشغول أنا قد تأتيين أنا يف بييت وأعتذر لك بشغلي . الشيخ :

  يعين جلست معه جلسة خفيفة وأردت أن أعيد هذه اجللسة ولكن هيهات ! السائل :

  الم  هذا كله أن الكالم بينك وبينه  ليس مقطوعا بل هو موصول .يعين غرضي من الك الشيخ :

  أيوه . السائل :

  كذلك .  الشيخ :

  نعم . السائل :

طيب إذا كان كذلك ومسعت هذه اإلشاعة فأحسن شيء لردها هو أن تتصل مع الشيخ وتسأله هل   الشيخ :

ذ يكون هذا سالحك للرد على أولئك وقع من الشيخ  األلباين كذا  وكذا أمامك فإذا أجاب بالسلب حينئ

  املبطلني .

  نعم . السائل :

  إيش رأيك يف هذه الوسيلة ؟ الشيخ :

  واهللا وسيلة جيدة لكن حيتاج إىل حتقيقها إىل ما قلت لك يعين من جهد . السائل :

  فإذن ال بد أن هناك بعض إخوانك يستطيع أن يقوم ذه الوسيلة ؟ الشيخ :

  ن شاء اهللا .أنا أبلغه إ السائل :

  جزاك اهللا خريا الشيخ :

  وإياك السائل :

  طيب عنده شيء آخر . الشيخ :

  فيه أشياء . السائل :



  ما شاء اهللا من شأن تفسح اال لغريك ممن ينتظر دوره . الشيخ :

  يا شيخ بالنسبة لبيوض التميمي الفلسطيين هذا . السائل :

  أيه بيوض . الشيخ :

  نعم . السائل :

  أيه ما باله ؟ الشيخ :

  الذي جاء عندنا هنا إىل اجلزائر ؟ السائل :

  نعم نعم . الشيخ :

  ماذا تقولون فيه ؟ السائل :

  أقول له هذا يف كل يوم بعقل يف كل يوم برأي واضح اجلواب ؟ الشيخ :

  نعم . السائل :

  فهو أوال ليس سلفيا خالف ما أشاع بني ظهرانيكم ! الشيخ :

لت ملا كانت احلرب بني العراق وإيران تشيع وملا صارت اآلن احلرب بني السعودية والعراق مسعنا أنك ق السائل :

  تعرق !

  أي نعم وهو كذلك . الشيخ :

  أليس كذلك . السائل :

  أقول لك هو كذلك . الشيخ :

  بارك اهللا فيك .  السائل :

  وفيه بارك . الشيخ :

  فيه ابنه كذلك ال أدري لعلك تعرفه ؟ السائل :

أنا أعرفه ابنه الكبري أعرفه مرة واحدة التقيت به لكن ال أدري عنه شيئا مث له ولد آخر كان حاضرا مع  يخ :الش

الشيخ علي وأنا أجهله وما عرفت أنه ابن الشيخ السعد إال يف آخر اجللسة حينما نبهين بعض إخواين وكان فجا 

ائل قال أنا أعرتض على أسلوبك يف املناقشة يف آخر اجللسة ملا ناقشت الشيخ علي يف بعض ما طرح من املس

  وطيلة اجللسة ما تكلم إال ذه الكلمة فما استغربت صدروها منه بعد أن كنت علمت أنه ابن الشيخ املزعوم !   

  شيخ ممكن أن نعرف املسائل اليت تكلمتم مع األخ علي ؟ السائل :

  ال ميكن ألا مل يتم البحث فيها . الشيخ :



يوه طيب شيخ بالنسبة شخص ميلك بيتا يف بلد آخر له ميلكه وسافر إليه وأخذ أهله إليه عطلة مثال ، ا السائل :

  يتصيف فهل يقصر الصالة أم ال ؟

  الشيخ  : ذلك البيت مأهول أم غري مأهول يعين له زوجة هناك له ولد وال ليس فيه أحد ؟

سكن طول العام ويأخذ أهله إىل البيت غري املأهول ال يأخذ األهل من بيته هذا اآلن األصلي الذي ي السائل :

  هذا ؟

  ويسكن هناك ؟ الشيخ :

  يقيم فرتة وقت الصيف . السائل :

  أيوه يصيف هناك يعين ؟ الشيخ :

  نعم . السائل :

فهذا يعود بقى إىل وضعه هو أوال نيته ثانيا إذا كان هو وقت استجمام وراحة حبيث أن وضعه خيرجه  الشيخ :

  على سفر كما هو نص القرآن الكرمي فيصلي صالة املقيم وإال فصالة املسافر  .عن كونه 

  بارك اهللا فيك . السائل :

  وفيك بارك . الشيخ :

شيخ ما حكم الذهب املدخر للبنات يعين امرأة تدخر ذهبا لبناا إىل حني يكربن فهل جيب فيه الزكاة  السائل :

  ؟

ك البنات وإال األم فإن كان ملك البنات جيب التفصيل التايل وإن  هذا الذهب يف حد سؤالك هو مل الشيخ :

كان ملك األم فواضح أنه جيب عليها الزكاة ، أما إن كان ملك البنات فمن كان منهن من البالغات وجب 

  إخراج الزكاة وإال فال .

  وجب عليها على البنت هذه ؟ السائل :

هبية ملك هلن فمن كان منهن من البالغات املكلفات وجب أقول البنات إذا كانت هذه القطعة الذ الشيخ :

  عليها هذه املكلفة أن خترج الزكاة .

  ويعين يأيت سؤال آخر بالنسبة لأليتام الذين هلم ملك من املرياث ؟ السائل :

  ما جيب الزكاة . الشيخ :

  ما هو الدليل يا شيخ ؟ السائل :

   حىت يبلغ ) احلديث أنت تعرفه جيدا إن شاء اهللا .( رفع القلم وضع القلم ) ( وعلى الصيب الشيخ :



  نعم . السائل :

  فاذن الدليل معك . الشيخ :

وأنا أتأكد  " أدوا الزكاة عن مال األيتام ال تأكله الصدقة "بارك اهللا فيك . هناك قول لعائشة تقول  السائل :

  منك اآلن هل هو صحيح وإن كان صحيحا فما معناه ؟

مرفوعا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ومل يصح رفعه أما إن كان روي عن السيدة عائشة موقوفا هذا روي  الشيخ :

عليها ميكن أن يكون هذا لكن ال حجة يف رأي وخباصة أن يف ذهين أا يف بعض الروايات عنها أا كانت ال 

  خترج الزكاة عن أيتامها .

  نعم . السائل :

  ناء الصالة حضر املاء ماذا يفعل ؟رجل صلى بالتيمم ويف أث السائل :

  يقطعها وميس املاء . الشيخ :

  طيب ، أما إذا سلم منها وحضر املاء بعد ما سلم . السائل :

  صح الصالة وعليه أن جيدد الوضوء لصالة أخرى . (( قضي األمر الذي فيه تستفتيان ))خالص  الشيخ :

صلى ويف أثناء الصالة تذكر أنه على غري طهارة فهذا  طيب يا شيخ ما هو الفرق بني اإلنسان الذي السائل :

خيرج ويتوضأ ويعود إىل الصالة أما اإلنسان الذي صلى ويف أثناء الصالة رأى جناسة يف بدنه أو على ثوبه فهل 

  خيرج مثل هذا أم ال ؟

  خيرج إيش ؟ الشيخ :

  خيرج من الصالة أم ال ؟ السائل :

  الة أم ال الذي رأى النجاسة ؟اختصر من الذي خيرج من الص الشيخ :

  أيوه . السائل :

إذا كان ال يستطيع إزالتها فال بد أن خيرج من الصالة أما إذا كان يستطيع كما فعل الرسول عليه السالم  الشيخ :

بنعليه فيزيل النجاسة ويستمر يف الصالة ، أما االستمرار عليها على الصالة وهو حامل النجاسة وهو عامل فهذا 

  جه له !ال و 

  طيب اإلنسان الذي صلى بغري وضوء ومل يتذكر إال بعد أن سلم من الصالة ؟ السائل :

  ال بد من اإلعادة . الشيخ :

  نعم . السائل :



  ال بد من اإلعادة . الشيخ :

  طيب اإلنسان الذي صلى وفيه ثوبه جناسة ومل يعلم إال بعد خروجه من الصالة هل يعيد ؟ السائل :

  م .أي نع الشيخ :

  يعيد . السائل :

  أيوه يعيد كاملسألة اليت قبلها . الشيخ :

ألن هناك من فرق يا شيخ ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم مل يعد الصالة ملا نزع اخلفني أو النعلني  السائل :

  اللذين فيهما قذر أو جناسة مل يعد ما صلى قبل ذلك !

ا دخل يف الصالة جنبا فتذكر فأشار إىل أصحابه أن مكانكم مث هذا معروف بارك اهللا فيك ، كما أنه مل الشيخ :

  دخل احلجرة واغتسل وجاء ورأسه يقطر فصلى م .

  نعم . السائل :

فهذه كهذه ، ولكن لو أن رجال كعمر بن اخلطاب وجد يف ثوبه أثر اجلنابة فأعاد الصالة ومل يأمر الناس  الشيخ :

ذكر الشيء يف أثناء الصالة فيزيل املفسد هلا عادة ويتابع ويبين كالذي بأن يعيدوا صالم فنحن نفرق بني من ت

انتقض وضوؤه يف أثناء الصالة لكن ليس كذلك من تذكر بعد اخلروج من الصالة بانه كان على غري طهارة ففي 

  هذه احلالة ال بد من أن يطهر ويعيد الصالة كما فعل عمر .

  انتهاء الصالة يعيد الصالة . وبالنسبة للنجاسة إذا علم بعد السائل :

  كذلك نعم ، كذلك .  الشيخ :

طيب شيخ بالنسبة قلتم اآلن وأنا مسعت هذا من األخ أيب عيد الباري أنكم قلتم إن اإلنسان إذا كان  السائل :

 يف الصالة صلى ويف أثناء الصالة تذكر أنه  على غري وضوء أو أحدث يف أثناء الصالة مسعتم أنكم يقولون خيرج

  ويتوضأ ويبين ويكمل صالته وال يبدأها من جديد أصحيح هذا ؟

  هو كذلك صحيح . الشيخ :

  طيب ما هو الدليل على هذا يا شيخ ؟ السائل :

  قد قدمت لك سلفا ! الشيخ :

  حديث أيب داود ( ملا كرب م وهو جنب ) . السائل :

  أيوه . الشيخ :

  هذا التكبري يا شيخ . السائل :



  ن لك .من أي الشيخ :

  كأين قرأته يف أيب داود .السائل :

  ما أظنك ! الشيخ :

  نعم . السائل :

  ما أظنك ! الشيخ :

  ولذلك قلت كأين ! السائل :

ال أنت واهم ليس يف سنن أيب دواد أنه أعاد التكبري ولكن لعله شبه لك األمر واختلط عليك حديث  الشيخ :

من حديث أيب بكرة الثقفي لكن هناك حديث آخر يف  حبديث فحديث أيب دواد الذي ذكرته لك آنفا هو

صحيح البخاري من حديث أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ( قام ليصلي صالة الفجر فتذكر بأنه على 

  جنابة فذهب واغتسل فجاء وكرب وصلى ) ، هذه غري تلك .

  نعم . السائل :

لكي يعود ليدرك كيف يفعل مع القبلة هل يستدبرها هل طيب يا شيخ بالنسبة للذي خيرج كحالة هذا  الشيخ :

  يستقبلها ؟

  أما أن يستدبرها عامدا متعمدا فال أما أن يستدبرها رغم أنفه فبلى . الشيخ :

  ممكن توضيح أكثر شيخ ؟ السائل :

تدبار ضد يعين ما دام يستطيع أن ال يستدبرها إن كان يستطيع أن ال يستدبرها فال يستدبرها ألن االس الشيخ :

  االستقبال أما إن كان وضعه حيوجه وال بد ليصب املاء على بدنه من االستدبار فهذا شيء ال مناص منه .

  طيب . السائل :

  شيخ هل يعتد خبالف ابن حزم ؟ السائل :

  هل يعتد خبالف ابن حزم ؟ الشيخ :

  نعم . السائل :

  ن كان كذلك فال يعتد به .هل يعين يف سؤالك تتصور أنه تفرد دون األئمة فإ الشيخ :

أيوه ألنه فيه بالنسبة ملسألة قد سألتك من قبل وهي التكبري جهرة بعد الصالة يعين الشافعي يقول هذا  السائل :

للتعليم ولكن الظاهرية وأظن منهم ابن حزم أو أبوداود يقول إن هذا ليس للتعليم بل يكون سنة متبعة قال النووي  

فلما قرأت كلمة السلف أنا ظننت أنه  " وكذلك قال به بعض السلف  "ن داود قال ملا حكى عن الظاهرية  ع



على قول الظاهرية ، فلم أنظر إليه لكن ملا قرأت أنه قاله بعض السلف كما حكى ذلك النووي أشكل علّي 

  األمر .؟

خالف فال يعتد خبالفه  ما فهمت ما عالقة هذا الكالم كله بسؤالك األول ، أنا كان سؤايل أنه إذا كان الشيخ :

  أما إذا وافق من قبله فينظر حينذاك املسألة من حيث الدليل ماش .

  نعم ماش . السائل :

  غريه . الشيخ :

بالنسبة للتيمم باجلدران يا شيخ قد سألت من قبل ولكن مل أسجل هذه اجلدران املطلية اآلن هل جيوز  السائل :

  ا التيمم أم ال ؟

  ارك اهللا فيك ما دام يسمى لغة جدارا فيجوز ومهما كان مطليا ألنه من اجلدار .أنا أقول ب الشيخ :

  يعين ال يعترب حائال ؟ السائل :

ال يعترب حائال ألن احليلولة هذه إمنا ينظر إليها من رأى أن التيمم يشرتط فيه الرتاب وبناء عليه ال جييز  الشيخ :

مم بالصخرة اليت أصاا املطر وغسلتها غسال ألنه ليس عليه تراب ، التيمم بالرمل وبناء عليه أيضا ال جييز التي

  واضح كالمي إىل هنا ؟

  واضح . السائل :

طيب بناء عليه هم يريدون بالتيمم ترتيب الوجه يعين توسيخه وبعبارة فقهية يبدو من تفريقهم بني  الشيخ :

وإمنا هي معقولة املعىن أي ال بد من إصابة الرتاب الرتاب وبني الرمل وحنوه أن املسألة عندهم ليست تعبدية حمضة 

للوجه وهذا حسب املفهوم من كالمهم من باب اخلضوع هللا عز وجل وحينئذ فإذا كان هناك شيء جيوز بالنسبة 

لآلخرين املسح أو التيمم به وليس عليه تراب يف وجهة نظرهم ال جيوز على هذا يتفرع القول باجلواز املذكور 

اجلدار من كان يرى جواز التيمم بالرمل حيث أن الذي تيمم بالرمل ال يتسخ كفاه وال وجهه بالتيمم على 

وخباصة أن من السنة أن املتيمم حينما يضرب بكفيه على األرض يضرب أحدمها باألخرى لكي ال يتعلق شيء 

ناحية التعبدية احملضة قد يؤذي وجهه ، ففي هذه احلال حينما ميسح وجهه ال يترتب وجهه فال يبقى عليه سوى ال

هكذا أمرنا ربنا فاستجبنا فمن ال يرى الترتيب ال ينبغي أن يالحظ املعىن الذي رأى الترتيب يف مثل الصخرة اليت 

قلناها آنفا واآلن يف مثل اجلدار املطني بطني جامد كاإلمسنت وحنوه أو املدهون بالدهان كما هو سؤالك املهم أنه 

ر أما ضرورة أن يتعلق بكفيه شيء فهذا ال دليل عليه ، هذا وجهة نظري يف هذا مسح باجلدار تيمم باجلدا

  املوضوع .



  بارك اهللا فيك . السائل :

  وفيك بارك . الشيخ :

  بالنسبة للصالة يف احلمام الذي يغتسل فيه وليس باحلمام على العامية ؟ السائل :

  نعم . الشيخ :

 املغتسل هذا معروف لكن هناك عندنا احلمامات هنا يف اجلزائر ما حكم الصالة يف احلمام يعين يف السائل :

هناك يف يعين يف مكان خاص حيث ينزع الناس مالبسهم هناك مكان نظيف مصلى يصلي فيه الناس فهل جتوز 

  الصالة يف مثل هذا املكان ؟

  هذا محام السوق ؟ الشيخ :

  نعم . السائل :

  وإال محام البيت ؟ الشيخ :

  م السوق .محا السائل :

أيوه ، هو املقصود من احلديث الذي ينهى عن الصالة يف املقربة واحلمام هو احلمام املعروف يف ذلك  الشيخ :

  الزمان وليس يف غرفة هي تعترب يف محام السوق مبصلى هذا الصالة يف هذا املكان ال نرى فيها شيئا إطالقا ؟

م مطلقا استدلوا أو من أدلتهم حديث ( ى عن الصالة يف هناك حديث الذين منعوا الصالة يف احلما السائل :

  احلمام ألنه بيت الشيطان ) فهذه الفقرة هذه ما رأيكم يف صحتها أم ال ؟

  رأي أن خترج يل النص الذي ذكرته اآلن حىت ندرسه فيما يأيت من الزمان ؟ الشيخ :

  األوطار أو يف سبل السالم أو يف املغىن .هو ال يعين ال أعرف من الذي رواه ولكن قرأته يف نيل  السائل :

  حنن نصرب معك وال نلح عليك . الشيخ :

  نعم . السائل :

  بأن حتضره لنا اآلن ال نصرب عليك فيما بعد أنت أخرجه لنا . الشيخ :

ليس لدي أنا أتكلم من بيت صاحبه ال يوجد عنده هذا الكتاب ألين ال أتكلم من بييت كما تعلم ليس  السائل :

  ندي هاتف ؟ ع

  يا أخي بارك اهللا فيك أنا أقول لك ما عجل . الشيخ :

  آه خالص طيب . السائل :

  حنن نقول نصرب عليك ختربنا فيما بعد . الشيخ :



  اآلن يا شيخ تذكرت الذي تكلم عن هذا احلديث مل يقل رواه فالن أو فالن قال ألنه روي كذا ؟ السائل :

خذ فسحة ما شئت احبث على احلديث وقل يل وجدناه يف مكان كذا وكذا  اهللا يهديك يا شيخ ، أنت الشيخ :

  ورواه فالن كما قال فالن إىل آخره ، وبعد ذلك حنن نتمم الشوط .

  طيب . السائل :

وإن كنت أنا مبدئيا أقول لك يف علمنا مل يصح شيء يف احلمام إال حديث السنن لكن ألجيبك جوابا  الشيخ :

  نا على ذلك .علميا فعليك أن تساعد

  طيب . السائل :

شيخ بالنسبة لنزع األشواك من املقابر يعين هناك بعض الناس يذهبون إىل املقربة جيدون فيها أشواكا  السائل :

  وعشبا وكذا ينظفون املقربة من هذا ما حكم هذا العمل؟

  نسأهلم عن نيتهم يف هذا العمل ماذا يرمون إليه ؟ الشيخ :

  م .أنا مل أسأهل السائل :

  فتسأهلم إن شاء اهللا . الشيخ :

إذا كان يعين يقصدون أنا أقول لك اآلن إذا كان يقصدون بذلك حىت ال يتأذى الناس من هذه  السائل :

  األشواك .

  كيف يتأذون من هذه األشواك .   الشيخ :

  يعين إذا مشوا إىل زيارة املقابر ؟ السائل :

  شاك بالشوك ؟وما يصح زيارة املقابر إال بأن ي الشيخ :

  يعين أنا قلته من عندي يعين من كيسي كما يقولون ! السائل :

  أيه وأنا أجوابك من عندي لتجاوب فيما بعد من عندك ! الشيخ :

  طيب . السائل :

  شيخ ما حكم بيع املنفعة ؟ السائل :

  بيع املنفعة ؟ مثاله ؟ الشيخ :

  . ...أنا ساكن يف دار  السائل :

  يسمونه عندنا . اخللو الذي الشيخ :

  أيوه أنا اآلن أوضح لك السؤال ألن هناك ناس ال يعرفون كلمة اخللو . السائل :



  تفضل . الشيخ :

  طيب أنا أسكن يف بيت وهذا البيت ملك للحكومة أو لشخص ما . السائل :

  أيوه . الشيخ :

يدفع اإلجيار للمالك فما حكم هذا فأريد أدخل ويبقى ينتفع ذا البيت لكن ال يصري ملكه وإمنا يبقى  السائل :

  العمل ؟

حنن نفصل يف مسألة اخللو التفصيل التايل ، أنت يف بيتك يأيت إنسان ويعرض عليك أن ختلي له بيتك  الشيخ :

ألنه هو حباجة إليه وأنت يف الوقت نفسه حباجة إليه فتتحاوران وتتفقان على شيء مث يعطيك ما اتفقت عليه 

جائز مقابل أنك نفعته بشيء كنت أنت تنتفع به أما الذي ال جيوز فهو الذي يقع يف كثري  وختلي له الدار فهذا

من البالد أن املرتفق باملكان واملستفيد منه قد قضى وطره منه فهو يريد أن خيرج إىل مكان آخر إما ملكا وإما 

ن قد خرج ووضع الفتة فيأيت استئجارا فيعلن أن هذا املكان الذي كان يرتفق به هو معد للتسليم ورمبا يكو 

الشخص والزبون فيتفق معه على شيء فهذا االتفاق ال جيوز ألنه من باب أكل أموال الناس بالباطل ذلك املكان 

فارغ فهو استأجره من املالك سواء كان املالك هو الذي كان ساكنا فيه أو غريه ، األجرة هي اليت ختوله االنتفاع 

ملال الذي يعطى عالوة على األجرة هذا من باب أكل أموال الناس بالباطل املنهي بذلك املكان فما بال هذا ا

  عنه يف القرآن الكرمي . هذا التفصيل الذي ندين اهللا به .

  بارك اهللا فيكم . السائل :

  وفيكم بارك . الشيخ :

  سؤال ما قبل األخري  . السائل :

  نعم . الشيخ :

  هل يوضأ امليت ؟ السائل :

  ضأ ؟يو  الشيخ :

  هل يوضأ يعين يوضأ من الوضوء ؟ السائل :

  هذا وارد يف حديث أم عطية فيوضأ . الشيخ :

  يف قوله ( ابدأن مبيامنها ) السائل :

  مبيامنها . الشيخ :

  مبواضع الوضوء منها .  السائل :



  أي نعم . الشيخ :

  هذا يستفاد منه الوضوء ؟ السائل :

  أي نعم . الشيخ :

) إىل آخره ، فهل نفهم  ...حديث يا شيح يقول ( من أم الناس فأصاب الوقت فله وهلم طيب هناك  السائل :

  من هذا احلديث أن من صلى مع إمام يقدم الصالة على وقتها أن املأموم ال يعيد الصالة  ؟ 

يؤخرون الصالة هذا إذا كان ال يعلم املأموم أما إذا كان يعلم فهنا يرد قوله عليه السالم ( سيليكم أمراء  الشيخ :

  عن وقتها فصلوها أنتم يف وقتها مث صلوها معهم تكون لكم نافلة ) .

  نعم . السائل :

هذا احلديث كاحلديث اآلخر يف صحيح البخاري ( يصلون بكم فإن أصابوا فلكم وهلم وإن أخطئوا  الشيخ :

ة صحيحة  ألننا علمنا أنه مل فلكم و عليهم ) أما لو علمنا أن رجال يصلي بدون طهارة ما نقول أن هذا الصال

  يؤد الشرط كذلك الوقت من شروط الصالة كما تعلم .

طيب يا شيخ اإلنسان الذي صلى وراء إمام يسرع يف صالته ال يقيم األركان وخاصة الرفع من الركوع  السائل :

  واجللوس بني السجدتني فهذا ال يريد على احلديث الذي يف البخاري  ؟

  هو كذلك . الشيخ :

  كذلك ؟    السائل :

  هو كذلك .   الشيخ :

  طيب كيف التوفيق بني هذا وبني أنه يريد لو صلى يف غري الوقت ؟ السائل :

خيتلف األمر بارك اهللا فيك ألن االطمئنان يف الصالة تعرف أنت األقوال فيها كثرية وكثرية جدا ما بني  الشيخ :

نه فرض وما بني قائل أا واجب وما بني قائل أنه سنة فقط، فال من يقول ركن وهذا الذي نتبناه وما بني قائل بأ

يصح أن نعامل حكما فيه خالف بني العلماء قدميا وحديثا على مسألة ال خالف فيها وجممع على كوا شرطا 

  أو ركنا . 

  طيب . السائل :

  السائل: سؤال آخر يا شيخ ما هي شروح هل هناك شرح جيد ملسند اإلمام أمحد ؟

  ال أعلم شرحا له . يخ :الش

  فال أدري املسند هذا ألمحد أم  ؟ " ذكر الرافعي يف شرح املسند "ألن احلافظ يذكر يف الفتح أن يقول  السائل :



  هو هذا املقصود عند اإلطالق . الشيخ :

  يعين ما اطلعتم على هذا الشرح يف املكتبة الظاهرية أو ؟ السائل :

هنا أخونا علي يقول والعهدة على الراوي أن املقصود باملسند تبع الرافعي الذي  ال  ال ما اطّلعت عليه الشيخ :

  شرحه هو مسند اإلمام الشافعي وهذا الذي يتبادر ألن اإلمام الرافعي هو من كبار علماء الشافعية .

طيب هل صحيح يا شيخ أنك تراجعت عن فتواك عن حكم اجلهاد يف العراق قلت فرض عني يف  السائل :

  عراق وأفغانستان وفلسطني لألفراد ؟ال

  ماذا كان رأيي بالنسبة للعراق حىت تراجعت عنه ؟ الشيخ :

  أنا هذا الكالم يدور اآلن هنا يف اجلزائر السائل :

  فاهم فاهم الشيخ :

  فقلت هلم وأمسعتهم الشريط الذي سجلته معك أنك قلت هذا ليس لألفراد بل هو للدول ؟ السائل :

  ال أزال عند هذا ! أي نعم الشيخ :

  وهذا الذي قلته هلم . السائل :

  طيب جزاك اهللا خريا . الشيخ :

  هذا الذي قلته هلم يا شيخ بالنسبة للعراق . السائل :

  أقول جزاك اهللا خريا . ال أزال عند هذا ! الشيخ :

  بارك اهللا فيك . السائل :

  وفيك بارك . الشيخ :

  بة للجهاد يف أفغانستان ؟مالحظة صغرية يا شيخ بالنس السائل :

  نعم . الشيخ :

ايوه هناك كثري من اجلزائر ذهبوا إىل أفغانستان للجهاد لكن ملا رجعوا رجعوا بفكرة التكفري فأصبحوا  السائل :

  يفكرون املسلمني حكاما وحمكومني وال يصلون يف املساجد ما تقولون يف هذا ؟

  هذا اسم اإلشارة يعود إىل ماذا ؟ الشيخ :

يعين قضية يعين ذهاب ، رجوع هؤالء اإلخوة ذه الفكرة أال نقول أن الذهاب إىل أفغانستان من  سائل :ال

  إنسان ال يعرف العقيدة الصحيحة خطر عليه ؟

ما أعتقد هذا بارك اهللا فيك ألن الذين جياهدون هناك أما أهل البلد يعين األفغانيني فهم أبعد ما  الشيخ :



ة مث الغرباء هناك من العرب من كل البالد وما أظن فيهم أعاجم إال ما ندر جدا فأكثرهم يكونون عن هذه العقيد

ال حيملون عقيدة التكفري ولذلك فعرض املوضوع بأنه فيه خطر هذا لو كان الغالب هناك يدعون إىل هذه الدعوة 

املصريني الذين ضلوا سواء السبيل الباطلة كان ميكن أن يقال إنه فيها خطورة أما وهي حمصورة يف أفراد قليلني من 

  منذ القدمي فال أرى فيها هذه اخلطورة  اليت أنت حتدث عنها .

ألن ملا سألته من أين يأيت هذا التكفري هلؤالء اإلخوة قيل يل إن عمر عبد الرمحن املصري الدكتور تذكره  السائل :

  ؟

  صريني هم الذين ابتلوا ذه املصيبة !ال ما أذكره ولكين أمسع عنه وأنا قلت لك آنفا أن امل الشيخ :

  إذن ال نقيد الذهاب إىل أفغانستان أو بأن حنذر الشباب من هذا من هذه الفكرة . السائل :

  ال بد من التحذير من فكرة التكفري واحلض على اجلهاد هناك بدل العراق كأفراد يعين . الشيخ :

  . نعم . بارك اهللا فيكم وجزاكم اهللا خريا السائل :

  وإياك إن شاء اهللا . الشيخ :

  قد حضر عندنا يف األيام السابقة األخ أبو حازم عدنان عرعور . السائل :

  نعم . الشيخ :

  وألقى دروسا مفيدة لعلك مسعت ذا ؟ السائل :

  أي نعم مسعت  الشيخ :

  جزاه اهللا خريا أين هو اآلن ؟ السائل :

  هو يف الرياض . الشيخ :

  أيوه . السائل :

  واآلن هنا أخونا أبو أمحد أبو ليلى من ساعة وهو يتحفز ليتكلم معك واآلن يبدو أنه جاء دوره . لشيخ :ا

  أهال وسهال به . السائل :

  فخذه . الشيخ :

  أبو ليلى : السالم عليكم .

  وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته . السائل :

  أبو ليلى : كيف حال األخ أبو السعيد .

  وسهال . أهال السائل :



  أبو ليلى : اهللا يبارك فيكم .

  كيف احلال .  السائل :

  أبو ليلى : بارك اهللا فيك . وصلكم الشريط اجلديد ؟

  نعم . السائل :

  أبو ليلى : وصلكم الشريط اجلديد ؟

  الشريط الذي قرأ فيه الشيخ من كتاب الشيخ ابن باز العروبة هذه ؟ السائل :

  ده تقريبا يعين رقم أربعمائة وست و ستني !أبو ليلى : ال اللي هو يأيت بع

  يعين فيه شريط آخر بعد هذا . السائل :

  أيوه عند عز الدين و مراد . الشيخ :

  أيوه . طيب نتصل به إن شاء اهللا و نطلبه منه . السائل :

يدون بعض أبو ليلى : أي نعم اهتموا يف هذا الشريط ووزعوه بني اإلخوة ألنه اتصل يف بعض اإلخوة قالوا ير 

  األشرطة فقلنا هلم على هذا الشريط قالوا ما وصلنا !

  نعم . السائل :

  أبو ليلى : فأرجوا منكم أن تنشروا هذا الشريط بسرعة ؟

  إن شاء اهللا على حسب املستطاع ألن أحوالنا هنا غري األحوال عندكم . السائل :

  أبو ليلى : خريا إن شاء اهللا . 

  غري عندنا حنن أمامنا اجلبهة اليهودية ! كيف األحوال عندكم  الشيخ :

  ال يا شيخ أنا بالنسبة للشريط يعين بالنسبة لسرعة اقتناء الشريط وتوزيعه فيه بعض املشقة لكن .. السائل :

  أعانكم اهللا  أعانكم اهللا وأعاننا معكم . الشيخ :

  أمني , السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته . السائل :

  ألو ألو  الشيخ :

  نعم نعم . السائل :

أخونا علي أفادنا فائدتني األوىل أخرج ترمجة اإلمام الرافعي للحافظ الذهيب من كتابه السري فذكر فيها أنه  الشيخ :

  شرح مسند اإلمام الشافعي كما ذكرنا من قبل ، واضحة هذه ؟

  جزاك اهللا خريا ، وجزاك األخ علي كذلك . السائل :



 " ابتغوا بأموال اليتامى ال تأكلها الصدقة "كتاب اإلرواء أثر عمر بن اخلطاب   وأخرى أخرج لنا من الشيخ :

أخرجه الدراقطين والبيهقي وقال هذا إسناد صحيح وله شواهد عن عمر إىل آخره فلو رجعت إىل اإلرواء اجلزء 

ومثانية ومثانني الثالث صفحة مائتني وتسعة ومخسني تراجع هذا األثر وخترجيه وهو حتت احلديث رقم سبعمائة 

  الذي ذكرت آنفا بأنه روي مرفوعا وال يصح هذا ما أفادنا إياه جزاه اهللا خريا .

  بالنسبة للسري يا شيخ ما الد ممكن . السائل :

  اثنني وعشرين . الشيخ :

  الصفحة ؟ السائل :

  احلليب : مائتان وثالث ومخسون

  مائتان وثالث ومخسون . الشيخ :

  خريا وجزى إخواننا كذلك . جزاك اهللا السائل :

  وإياك إن شاء اهللا كذلك وسلم على االخوان مجيعا . الشيخ :

  يبلغ إن شاء اهللا ودعواتكم يا شيخنا . السائل :

  موفقني لكل خري والسالم عليكم . الشيخ :

  وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته .  السائل :

  نعم . الشيخ :

  السالم عليكم . السائل :

  وعليكم السالم :الشيخ 

  كيف حالك أبا عبد الرمحن .  السائل :

  أهال وسهال . الشيخ :

  آسفني على اإلزعاج ممكن اتصلنا يف وقت غري مناسب السائل :

  ما فيه إزعاج . الشيخ :

  يا أبا عبد الرمحن الساعة تسعة أتصل ومشغول من أجل هكذا تأخرنا قليال. السائل :

  نا من اجلزائر !هو كذلك الذي كان شغل الشيخ :

  ممكن سؤال إن شاء اهللا . السائل :

  أكثر من سؤال . الشيخ :



  بارك اهللا فيك . السائل :

  وفيك بارك . الشيخ :

بالنسبة للصالة إذا اإلنسان طبعا جاء متأخرا يف الصالة ووجد اإلمام مثال يف الركعة الرابعة يعين واحد  السائل :

  مسبوق وصلى معه هل جيوز ؟ ...حلق ركعة و ركعتني وجاء واحد 

  ال . الشيخ :

  ال جيوز . السائل :

  ال يشرع إقامة مجاعتني يف مسجد . الشيخ :

  يعين تعترب مجاعة ثانية بالنسبة للمسبوق األول . السائل :

  أي نعم . الشيخ :

  طيب ما حجة من يفعل هذا ؟ السائل :

  تسأله . الشيخ :

  ل نقول له ..إذن يعين من قال إنه فيه دلي السائل :

  هاتوا برهانكم إن كنتم صادقني . الشيخ :

  آه ، اهللا جيزيك خريا .السالم عليكم  السائل :

  وعليكم السالم . الشيخ :


